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1.Identificarea produsului şi a companiei                                               
 
Denumire produs: STAR PINK 
Utilizare: Produs special conceput pentru curăţarea , protejarea şi întreţinerea suprafeţelor din sticlă, 
oglindă, metal, lemn, piele, oţel inoxidabil, metacrilat, etc.   
Companie: DERMO, S.A. 
Adresă: C/ PINTOR JOAN MIRÓ, 16 
Oraş: POLINYА 
Provincie sau regiune: BARCELONA 
Număr de telefon: 00 34  937133500 
Fax: 00 34  937133451 
 
2. Compoziţie / informatii privind componentele produsului 
 
Substanţe cu risc pentru sănătate conform Regulamentul Normativ al Substanţelor Periculoase : 
 
Nr. CAS Nr.  CE Nume Concentraţie Simbol Expresii R * 
67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol  >=5% <15% F Xi R36/38 

..... ... 
* Textul complet al Regulamentului este detaliat în paragraful 16 al acestui document . 

 
3. Riscuri privind produsul 
 
Conform Regulamentului de clasare , condiţionare şi etichetare a substanţelor  periculoase, produsul 
nu a fost considerat periculos. 
 
4. Primul ajutor 
 
Dacă aveţi simple bănuieli şi simptomele persistă, mergeţi la doctor. În cazul persoanelor care şi-au 
pierdut conştiinţa, nu se administrează nici un medicament pe cale orală. 
 
În cazul în care intră în contact cu ochii :. 
Dacă purtaţi lentile de contact, îndepărtaţi-le ; clătiţi din abundentă cu apa curată si rece timp de 10 
minute ţinând pupilele indreptate in sus, apoi cereţi ajutorul medicului . 
 
În cazul ingerării : 
În cazul ingerării accidentale, mergeţi imediat la doctor. Rămâne-ţi în poziţie de repaos. NICIODATĂ  
nu vă provocaţi vărsături. 
 
 
5. Măsuri de prevenire a incendiilor 
    
 Metode de stingere a incendiilor recomandate: 
Stingător de tip pudră sau CO2. În cazul incendiilor grave se poate folosi de asemenea spuma cu alcool 
şi spray cu apă. Nu îndreptaţi NICIODATĂ o sursă directă de apă către incendiu pentru al stinge. 
 
Echipament de protecţie anti-incendiu: 
În funcţie de amploarea incendiului, se poate impune a fi necesară utilizarea costumelor speciale de 
protecţie împotriva căldurii, tuburi de oxigen, mănuşi, ochelari de protecţie sau masca de gaze.  
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Alte recomandări : 
Folosiţi apa pentru răcirea rezervoarelor, a cisternelor sau recepienţilor aflaţi în apropiere de sursa 
incendiului. Luaţi în considerare direcţia vântului. Preveniţi scurgerea produselor utilizate la stingerea 
incendiilor, în sistemul de scurgeri, canale sau cursuri de apă. 
 
 
6. Măsuri de luat în cazul vărsării accidentale a produsului 
 
Măsuri de protecţie individuală : 
Eliminaţi orice punct posibil de imflamare şi ventilaţi bine zona. Evitaţi inhalarea de vapori. Pentru 
măsuri de protecţie individuală a se vedea secţiunea 8. 
 
Metode de curăţare : 
Îndepărtaţi  substanţa vărsată folosind un material absorbant, neimflamabil (pământ, nisip, 
cenuşă,etc.) Păstraţi resturile într-un recipient închis. Pentru eliminarea ulterioară a resturilor, urmaţi 
recomandările prezente în secţiunea 13.  
 
Măsuri de protecţie a mediului : 
Evitaţi contaminarea scurgerilor, a apelor de suprafaţa şi a celor subterane, a solului şi a subsoluli. În 
cazul devărsărilor masive sau dacă produsul ajunge să contamineze lacuri, râuri sau canale, anuntaţi 
imediat autorităţile competente conform reglementărilor legale. 
 
7. Manipulare şi depozitare 
 
Manipulare : 
Păstraţi produsul în recipienţi care sunt construiţi din acelaşi material cu cel original.  
Preveniţi contactul produsului cu ochii şi pielea. 
Pentru măsuri de protecţie individuală a se vedea secţiunea 8.Nu folosiţi niciodată surse de presiune 
pentru golirea recipienţilor.  
In zona în care se foloseşte produsul sunt interzise fumatul, băutura şi mâncarea. 
Respectaţi legislaţia în domeniul sănătăţii şi securităţii. 
 
Depozitare : 
Depozitarea trebuie realizată respectând legislaţia în vigoare. A se vedea indicaţiile  de pe etichetă. 
Păstraţi produsul  la temperaturi între 5-350C, într-un loc uscat şi bine aerisit, departe de surse de 
căldură şi de razele soarelui. A se păstra departe de orice sursă posibilă de imflamare. A se feri de 
agenţii oxidanţi şi de materialele cu conţinut acid. Nu fumaţi. In terziceţi accesul persoanelor 
neautorizate.Odată deschişi, recipienţii trebuie închişi cu grijă la loc şi ţinuţi în poziţie verticală, pentru 
prevenirea vărsarii produsului. 
 
8. Metode de control a expunerii la produs / măsuri de protecţie individuală 
 
Protecţia ochiilor : 
Folosiţi ochelari de protecţie special proiectaţi împotriva stropirii cu lichid. Instalaţi de urgenţă surse de 
spălare a ochilor în zona în care se foloseşte produsul. 
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9. Proprietăţi fizice şi chimice 
 
Aspect: Lichid opac roz. 
Miros:  Parfumat. 
pH: 5.5-7 
Densitate: 0.97-0.99 g/cc 
 
10. Stabilitate şi reactivitate 
 
Substanţă stabilă în condiţiile respectării regulilor de manipulare şi depozitare, vezi secţiunea 7. 
În caz de incendiu, pot fi generaţi compuşi periculoşi ai produsului, cum ar fi monoxidul şi dioxidul de 
carbon, vapori de nitrogen şi oxizi. 
Feriţi produsul de agenţi oxidanţi şi de materiale acide sau alkaline pentru a preveni reacţii 
exotermice. 
 
11. Informaţii privind gradul de toxicitate al produsului 
 
Nu există infomaţii referitoare la gradul de toxicitate privind produsul.  
Contactul prelungit sau repetat cu produsul  poate cauza eliminarea grasimii din piele dând naştere la 
dermatite, facilitând absorbţia de către piele a  produsului. 
Împroşcarea ochilor cu acest produs poate cauza iritarea acestora şi afecţiuni ireversibile. 
 
12. Informaţii privind ecologia mediului 
 
Pentru moment nu există informatii relative referitoare la testele efectuate pentru acest produs. Este 
esenţial să evitaţi cu orice preţ ca produsul să se împrăştie in canalizare sau în cursuri de apă. 
Evitaţi infiltrarea produsului în sol. 
 
13. Metode de eliminare a produsului 
 
Este interzisă vărsarea produsului în canalizare sau în cursuri de apă. Rezidurile şi recipienţii goi 
trebuie manipulaţi şi distruşi conform legislaţiei locale / naţionale în vigoare. 
 
14. Informaţii privind transportul produsului 
 
Acest produs nu este limitat conform Regulamentul privind transportul ADR, IMDG, IATA. 
 
15. Informaţii privind reglementarea produsului 
 
Conform Regulamentului de clasare , condiţionare şi etichetare a substanţelor  periculoase, produsul 
nu a fost considerat periculos. 
 

S2             A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
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16. Alte informaţii 
 
Textul complet al expresiilor R ce apar în paragraful 2: 
 
. 

R36/38  Iritant pentru piele şi ochi. 
.... 
 
 
Informatiile prezentate in acest certificat se bazeaza pe legislatia europeana si nationala in vigoare, insa conditiile de munca in 
care activeaza cei care folosesc acest produs depasesc aria noastra de competenta. Produsul nu trebuie utilizat in alte scopuri 
decat cele prevzaute, fara a avea mai intai instructiuni scrise privind conditiile de manipulare a acestuia. Sta in sarcina 
utilizatorului sa ia cele mai potrivite masuri pentru respectarea legislatiei in domeniu. Informatiile continute de prezentul 
certificat stabilesc doar o descriere a masurilor de securitate pentru produs si nu trebuie considerate ca fiind o garantie a 
proprietatilor produsului. 
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